
 

 

ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
 
NÚMERO:  17/2018 

CARÀCTER:  Ordinària 

DATA: 03/09/2018  

HORARI:  de 19h a 20 hores 

LLOC: Sala de Juntes de L’Ajuntament 

 
 
 
Assisteixen: 
 
 
Josep Triadó i Bergés                                                                    Alcalde 
Marc Tintoré  i Serra                                                                                                                                     1r Tinent d’Alcalde 

Josep Font i Vives 2n Tinent d’Alcalde 
Magda Julià López 3a Tinent d’Alcalde 
Antoni López Guillén 4t Tinent d’Alcalde 
Josefa Duran Cutillas Regidora 
Ana M. Cuello Ladevesa Regidora 
Carles A. Medina Vilalta Regidor 
Alejandro Costa Urigoitia Regidor 
Emma Escolano i Juanola Regidora 
Inmaculada Fernández Martínez                          Regidora 
Ginés Marín Marín                                                            Regidor 

  
  
 
 
 
 
Mireia Boté i Massagué, Secretària 
 

 
 

 



 

 

ORDRE DEL DIA 
 
 
ALCALDIA 
 
1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors (actes números 15 i 16). 
 
2. Informes de l’Alcaldia i correspondència oficial. 
 
 
ENSENYAMENT 
 
3. Aprovació del reconeixement de l'obligació de les despeses corresponents  al tercer trimestre del curs 
2017-2018, per al finançament del transport escolar no obligatori al Consell Comarcal del Maresme pels 
alumnes usuaris del servei. 
 
4. Aprovació de l’addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Premià de Dalt, per al Projecte “TERRAMAR”. 
 
5. Acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
a l’Escola de Música de Premià de Dalt, per al curs 2016-2017. 
 
 
HISENDA 
 
6. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 26 de juliol de 2018, d'aprovació de la relació de factures 
núm. 42/2018 
 
7. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 26 de juliol de 2018, d'aprovació de la relació de factures 
núm. 43/2018. 
 
8. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 30 de juliol de 2018, d'aprovació de la relació de factures 
núm. 44/2018. 
 
 
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
9. Aprovació de les liquidacions presentades pel Consorci de Tractament de Residus Sòlids Urbans del 
Maresme, corresponents al mes de juny de 2018. 
 
 
MUSEU 
 



 

 

10. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i el Sr. Jordi Duran Vall-
llosera, pel préstec temporal d'una motocicleta Impala, per a la realització de l'exposició temporal: Què 
diem quan parlem de "disseny"? 
 
11. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i l’empresa “SANTA  & 
COLE NEO SERIES, S.L.”, pel préstec temporal d'un llum de peu TMC, per a la realització de l'exposició 
temporal: Què diem quan parlem de "disseny"?  
 
12. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i el Sr. Josep Puig Cabeza, 
pel préstec temporal d'un tamboret Frenesí i un extractor de bany X-MART, per a la realització de 
l'exposició temporal: Què diem quan parlem de "disseny"? 
 
13. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i l'empresa “MOBLES 114 
EDITIONS, S.L.”, pel préstec temporal de 8 cendrers Copenhaguen, 6 pinces Tons i 1 penjador Ona, per a 
l'exposició temporal: Què diem quan parlem de "disseny"? 
 
14. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i la Sra. Anna Sagarra 
Trias, pel préstec temporal d'un cendrer per a la realització de l'exposició temporal: Què diem quan parlem 
de "disseny"? 
 
15. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i el Sr. Carles Riart Llop, 
pel préstec temporal d'una silla desnuda, per a la realització de l'exposició temporal: Què diem quan 
parlem "disseny"? 
 
16. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Premià de Dalt i el Sr. Joan Traveria 
Rovira, en representació de l’empresa “RESINAS OLOT, S.L.”, pel préstec temporal d'una cadira de braços 
Toledo, per a la realització de l'exposició temporal: Què diem quan parlem de "disseny"? 
 
 
OBRES I VIA PÚBLICA 
 
17. Aprovació de la certificació núm. 1, de les obres d'urbanització del carrer Cisa, Tram 1, Fase 1, Etapa 
B, comprès entre el Torrent Pau Manent i el carrer Sant Josep, presentada per l’empresa “HIDRÁULICA Y 
OBRAS, S.A.”, en data 10 de juliol de 2018. 
 
18. Aprovació del retorn de les fiances dipositades pel Sr. Xavier Terrassa Monasterio, en representació 
de l’empresa “ALEBIAN XXI, S.L.”, per les obres no efectuades al Camí de can Creus, núm. 25, de Premià 
de Dalt. 
 
19. Atorgament a la Sra. Ana Villarroya Planas, de la llicència d’obres per a la reforma d’un habitatge i 
creació d’un segon habitatge, situat al carrer Cisa, núm. 11, de Premià de Dalt.  
 



 

 

20. Atorgament al Sr. Ivan Grau Figueredo, de la llicència d’obres per a la construcció d’un edifici 
unihabitatge amb piscina al Camí de Teià, números 13-15, de Premià de Dalt. 
  
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 
 
21. Aprovació de la convocatòria del procés de selecció per a la provisió, en règim de funcionari interí i 
pel sistema de concurs oposició lliure, d'un lloc de treball d'interventor i per a la creació d'una borsa de 
treball. 
 
22. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 13 d'agost de 2018, relatiu a l'aprovació de la pròrroga 
del contracte adjudicat al Sr. José Luis Pérez Pérez, per a la transcripció de les actes dels Plens i altres 
òrgans col·legiats municipals. 
 
23. Donar compte del Decret d'Alcaldia de data 30 de juliol de 2018, relatiu a la modificació de la jornada 
laboral dels professors de l'Escola de Música de Premià de Dalt, per adaptar-la al curs escolar 2018-2019. 
 
24. Aprovació de la contractació de cinc educadores infantils per atendre a les necessitats del curs escolar 
2018-2019. 
 
 
PATRIMONI 
 
25. Aprovació de l’inici del procediment d’alienació, mitjançant una subhasta pública, de l’immoble 
propietat de l’Ajuntament de Premià de Dalt situat al carrer Església, núm. 7, de Premià de Dalt. 
 
26. Aprovació de l'adjudicació definitiva a l'empresa “INTISI, S.L.”, de les finques propietat de l'Ajuntament 
de Premià de Dalt, situades als carrers La Suïssa, núm. 24 i 26, i Rosa dels Vents, núm. 25 i 27, de Premià 
de Dalt. 
 
 
PLA DE BARRIS 
 
27. Aprovació de la certificació núm. 3 de les obres d'adequació de la plaça del Mil·lenari, presentada per 
l’empresa “EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.”, en data 16 de juliol de 2018. 
 
28. Correcció de l’errada material que figura en els antecedents de la proposta aprovada en la Junta de 
Govern Local de data 27 de juliol de 2018, de requeriment de documentació a l’empresa “TECYR 
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A.”, per a la contractació de les obres dels accessos al barri Santa 
Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i voreres del Camí del Mig. 
 
29. Correcció de l’errada material que figura en els antecedents de la proposta aprovada en la Junta de 
Govern Local de data 27 de juliol de 2018, de requeriment de documentació a l’empresa 



 

 

“CONSTRUCCIONES JOSE MARIA MIRÓ, S.A.”, per a la contractació de les obres de construcció d’una sala 
polivalent a l’entorn de l’equipament de l’escola Santa Anna de Premià de Dalt. 
SERVEIS MUNICIPALS 
 
30. Aprovació de la liquidació presentada per la Societat Municipal "La Pinassa, Promocions i Serveis 
Municipals, S.A.”, pels serveis de neteja d'edificis del mes de juny de 2018. 
 
 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ (TIC) 
 
31. Donar compte de la resolució del regidor de Tecnologies de la Informació i Comunicació, de data 9 
d'agost de 2018, relativa a la convalidació de la contractació del Sr. Pedro Obrero Roman, pel servei tècnic 
informàtic corresponent al mes de maig de 2018. 
 
32. Donar compte de la resolució del regidor de Tecnologies de la Informació i Comunicació, de data 9 
d'agost de 2018, relativa a la convalidació de la contractació del Sr. Pedro Obrero Roman, pel servei tècnic 
informàtic correspoent al mes de juny de 2018. 
  
 
PRECS I PREGUNTES 
 
URGÈNCIES 
 
1. Aprovació de la modificació de pressupost núm. 9/2018. 
2. Aprovació de la certificació núm. 3 de les obres d'urbanització del carrer Mossen Jacint Verdaguer, 
presentada per l’empresa “VORACYS, S.L.”, en data 19 de juliol de 2018. 
 
3. Nomenament de la Sra. Sana Díaz Chiheb com a agent de policia en règim de funcionari interí. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha precs ni preguntes 
 
I sense més temes a tractar, essent les 20 hores, el senyor Alcalde, dóna per finalitzada la sessió. De tot el 
que s’ha dit, jo com a Secretària, en dono fe. 
 
 
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura. 
 
  
La  Secretària                                              Vist i plau 
Mireia Boté Massagué                                                   L’Alcalde, 
                                                                                                         Josep Triadó Bergés 


